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Bimm-Bamm csoport 

A gongraforgó 

. 

 A gongok felhasználási területe 

széleskörű. A távol keleti országokban 

gyógyításra használják, míg a kellemes hangja 

miatt Európában inkább az ellazulás, a zenei 

hangok élvezése, az érdekesség a használatának 

célja. A gongok azonban széleskörűen 

felhasználhatóak díszítésre is. Felszerelhetőek 

épületek falára, vagy különálló művészi 

alkotásra is. Javasolt felhasználási területük 

wellness fürdők, zenepavilon, közintézmény 

homlokzata, zeneterem, egyházi létesítmény, 

közterek vagy egyéb helyek, ahol cél a 

különlegesség, a jó hangulat, a zene tisztelete. 

A gongok egyik lehetséges felhasználását 

mutatja a gongfa. A rajta elhelyezett gongok 

zenei hangjai az egyvonalas C-től indulnak, és a 

felső F szólalnak meg. Az így kapott 18 

hangból álló hangsoron már a zenei darabok 

többsége lejátszható. A gongok csengése 

hasonlít, és mégis eltér a jól ismert harangok 

hangjától mind hangszínükben, mind lecsengési 

idejükben. A gongok egyedülállóan széles 

hangspektrummal és felhangokkal 

rendelkeznek.  

A gongok öntés utáni hangolással érik el a 

végső hangjukat. Egy magyar szabadalom, és 

sok éves fejlesztőmunka eredményeképpen a 

gongok jelen esetben alumíniumból készültek. 

Ezáltal sokkal kevesebb anyagi ráfordítással is 

elkészíthetővé váltak, mint a testvérhangszere a harangjáték. 

A gongok megszólaltatását apró kalapácsok végzik, melyeket egy processzoros elektronika vezérel. A dalok 

cserélhető SD kártyán helyezkednek el. Ezáltal azok könnyen lecserélhetőek pl. az évszaknak, vagy 

ünnepségeknek megfelelően. Az elektronika segítségével az automatikus lejátszás beállítható, természetesen 

atomóra pontossággal. Az elektronika kisméretű célkészülék, ezért a beépíthetősége sokoldalú, használata 

gyorsan megtanulható. Az SD kártyára a dalok közvetlen billentyűzettel feljátszhatóak. Természetesen PC-is 

megszerkeszthetőek, vagy kész midi filék is letölthetőek rá. 

 Gongfa tartószerkezete fémből készült. A könnyebb szállítást a szétszedhető konstrukció biztosítja. A 

gongfa törzsének kivételével könnyen átalakítható gongbokorrá is. A fán lévő gongok az alakjukkal jelen esetben 

a világ felé forduló napraforgót szimbolizálják, a szín kavalkádjukkal pedig a zene színességét szimbolizálják. A 

gongfán lévő gongok elhelyezése mutatja, hogy azok minden irányban felszerelhetőek, csak a képzelet szabja 

meg a lehetőség módját.  

A gongjáték fantasztikus élménnyel egészíthető ki, ha a hangjai mellé más hangszereket is megszólaltatunk. 

Sőt énekdallamok is megjelenhetnek mellette. Létrejöhet egy teljes zenekar énekessel! A főszólam lehet pl. a 

gong, míg a többi hangot a szintetikus hangmodul játssza le. Ez sem akadály. A dallamok szintén SD kártyán 

kerülnek rögzítésre és a gongvezérlő elektronikához hasonló kialakítású egységgel hozhatók működésbe.  
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A gongokon lejátszott zenei dallam a környezetet nagyon hangulatossá tudja tenni. Egy adott időpontban 

megszólaló hangja a teret betölti és érdekességével összegyűjti a környéken lévő embereket. 

A gongok felhasználása helyszín és felhasználási igény függvénye. Ezért minden egyes gong felhasználást 

egyeztetés és tervezés előzi meg, amely alapján kialakulhat az optimális megoldás a felhasználó számára. Ha van 

elképzelése, kérem, küldje meg. Tervezőink megálmodják a javasolt megoldásunkat. Egyedi igény nem okoz 

problémát. Igény esetén az adott helyszínre javasolt rendszerről ajánlatot készítünk. Kérje részletes berendezés 

ismertetőnket! 

 

Elképzelte már, hogy hogyan mutatna az Ön lakhelyénél is egy ilyen hangszer? 
 

 

 

 

 

 

 

 


